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Θέμα : Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση μετακίνησης στην Κατάνια –ΣΙΚΕΛΙΑ στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 - Let's save the life on our
planet.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με τη μετακίνηση 3
εκπαιδευτικών & 4 μαθητών του Σχολείου στα πλαίσια Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2. στην Κατάνια –Σικελία κατά το χρονικό διάστημα
26/3 -2/4/2017
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο( 14ο Γυμνάσιο) & στο γραφείο της
Δ/ντριας ( ακτή Δυμαίων 135 Ιτιές), την Τρίτη 7-2-2017 & ώρα 10:30 π.μ. Πέραν
αυτής καμμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται
σε ισχύ καθώς και πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε συμμετέχοντα που
για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθενείας δεν μπορεί
να συμμετάσχει στην εκδρομή (να προβλεφθεί η συγκεκριμένη απαίτηση στην
πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).
Το ταξιδιωτικό γραφείο αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης όπως
και ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.

ΣΧΟΛΕΙΟ
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14ο Γυμνάσιο Πατρών
Προορισμός Κατάνια- Σικελία
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/3/2017
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : 2/4 /2017

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α
ΜΕΣΟ/ Α - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΑ ΕΚΔΟΣΕΙ
ΜΟΝΟ ΤΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΡΩΜΗ-ΚΑΤΑΝΙΑ &
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΓΙΑ 7
ΑΤΟΜΑ(3
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ+ 4
ΜΑΘΗΤΕΣ)
(αναλυτικές πληροφορίες
αναγράφονται στην δεξιά
στήλη)
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΧΙ
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ΛΟΙΠΕΣ

3 Εκπαιδευτικοί
4 Μαθητές
1) Μεταφορά με
αεροπλάνο από Αθήνα Ρώμη – Κατάνια-ΡώμηΑθήνα (Οικονομική
θέση- Εισιτήριο με 1
αποσκευή ανά άτομο - Οι
Πτήσεις μετάβασης/
επιστροφής να
αναφέρονται ακριβώς&
να ανταποκρίνονται στα
δρομολόγια του
Προαστιακού).
(Το ταξιδιωτικό γραφείο
θα αναλάβει την έκδοση
των αεροπορικών
εισιτηρίων μετ’
επιστροφής & θα
συνδυάσει τα δρομολόγια
του προαστιακού ώστε να
ανταποκρίνονται στις
πτήσεις αναχώρησης &
επιστροφής).
Η μετακίνηση Πάτρα Αθήνα - Πάτρα με τον
προαστιακό θα γίνει εξ
ιδίων και κατά την
μετάβαση και κατά την
επιστροφή.
.
Οι μετακινήσεις των

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:ΟΧΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:ΟΧΙ
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 'Η
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ.
ΦΠΑ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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εκπ/κων & των μαθητών
από το αεροδρόμιο της
Κατάνια προς την
SANTA TEREZA DI
RIVA έδρα του σχολείου
υποδοχής θα γίνεται με
ευθύνη μετακίνησης από
το τοπικό σχολείο, το
οποίο θα αναλάβει & την
εύρεση ξενοδοχείου για
όλους τους εταίρους του
προγράμματος. Οι μαθητές
θα φιλοξενηθούν σε
οικογένειες
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τρίτη 7/ 2/2017
10:30π.μ.

Τρίτη 7/2/2017
11:00π.μ.

1) Στην συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού να συμπεριλαμβάνεται και ο
ΦΠΑ.
2) Το ταξιδιωτικό γραφείο θα εισπράξει το συνολικό ποσόν των χρημάτων με την
παράδοση των αεροπορικών εισιτηρίων

3) Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή.
4) Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε
συνδυασμό με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ

